
OM JOBBET
For at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel ønsker AAG at styrke den 
interne salgsafdeling med en teknisk sælger. Din primære opgave bliver at løse 
kundernes problemstillinger ud fra deres behov og herigennem skabe vækst og øget 
kundetilfredshed. Dit fokus vil være på at vedligeholde og vækste den eksisterende 
kundeportefølje samt at identificere og udvikle nye kunder. Du kommer til at indgå i et 
ungt og dynamisk salgsteam med stor viden, fokus på samarbejde og rig mulighed for 
sparring både med dine nærmeste kollegaer samt resten af organisationen. 

Du er drivkraften i dine projekter og dit engagement er højt i en travl hverdag, hvor der 
favnes bredt. Du er udadvendt og opsøgende, men forstår også vigtigheden af opføl-
gning. Vi forventer, at du har erfaring med salg til industrien. Det er en fordel, hvis du 
har kendskab til lignende produkter, men det er ikke et krav. 

Eksterne opgaver som kundemøder, messedeltagelse og leverandørbesøg indgår 
også i jobbet. AAG er en handelsvirksomhed med et worldwide kunde- og leverandør-
netværk, så du skal arbejde med begge sider af køb og salg, og derfor er det vigtigt, at 
du er en god købmand, der kan lukke ordren bedst muligt for alle parter.

AAG - EN VIRKSOMHED I UDVIKLING
AAG er en af Danmarks førende inden for tekniske gummiprodukter. Vi er en travl 
produktions- og handelsvirksomhed i rivende udvikling. Vi leverer innovative og 
konkurrencedygtige løsninger til vores kunder. Hos AAG får du gode arbejdsvilkår med 
mulighed for faglig og personlig udvikling og masser af ansvar. Derudover får du en 
afvekslende hverdag med et ungt team af kollegaer og en uformel omgangstone. 

KVALIFIKATIONER
• Erfaring med B2B
• Teknisk forståelse/flair
• Salgserfaring og salgsdrive
• Professionel kundebetjening

• Konkurrenceminded
• Engelsk på skrift og i tale
• Erfaring med MS Office, Super Office, C5
• Gode samarbejdsevner

SOM PERSON ER DU
• Udadvendt og imødekommende
• Ihærdig og initiativrig
• Serviceminded
• Nysgerrig

• Ansvarsbevidst
• Fyldt af gå-på-mod
• Ambitiøs 
• Struktureret

TEKNISK SÆLGER
AAG søger en handlekraftig sælger med et stort salgsdrive

Du kan læse mere om AAG på www.aag.world

ANSØGNINGSFRIST 15. MARTS 2018
Tiltrædelse hurtigst muligt

SEND DIN ANSØGNING TIL
at@aag.world 

FOR YDERLIGERE INFO
AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S
Att.: Salgschef, Allan Tarp
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby

Tlf.: 23 20 38 28


